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 POŘAD BOHOSLUŽEB V ROCE 2020 

Neděle 5. 4. Květná (pašijová) neděle 9,30 Za Rudolfa a Vojtěšku Svobodovu, 
sourozence a celou rodinu 
Svobodovu, Pekárkovu a Buršíkovu. 

Pondělí 6. 4.  8,00 Za nová kněžská a řeholní povolání  

a za povolání do křesťanského 

manželství 

Úterý     7. 4.    

Středa 8. 4.    

Čtvrtek 9. 4. Zelený čtvrtek   

Pátek 10. 4. Velký pátek   

Sobota 11. 4. Bílá sobota 
Velikonoční vigilie 

  

Neděle 12. 4. Slavnost  
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

9,30 
 

Za farníky. 

Pondělí 13. 4. Pondělí v oktávu velikonočním   
 

Dnes v 11.00 hod. se po dobu pěti minut rozezní zvony jako výzva ke společné modlitbě 

všech lidí dobré vůle. 
 

Mše svaté i nadále budou slouženy bez účasti lidu. Obřady velikonočního tridua budou 

slouženy pouze ve Valči a za účasti maximálně tří vybraných účastníků. Možnosti jak 

slavit Velikonoce v rodinném kruhu jsou popsány tomto čísle Katolického týdeníku nebo 

se můžete ispirovat na těchto internetových stránkách http://www.liturgie.cz/ či přímo na 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY 

Je možné se také v tyto dny modlit Denní modlitbu církve (breviář)  https://lh.kbs.sk/cz/ 
 

Na internetových stránkách farnosti je také k přečtení či stažení Pastýřský list otce biskupa 

Vojtěcha a Vademecum pro kněze – Velikonoce 2020. 
 

Kostel v Dalešicích bude otevřen k soukromé modlitbě na Zelený čtvrtek od 19.00 hod. do 

20.00 hod. na Velký pátek od 15.00 hod. do 18.00 hod. a na Bílou sobotu od 8.00 hod. do 

14.00 hod.  
 

Velký pátek je den je přísného postu od masa pro katolíky od 14 let a půst újmy pro 

katolíky od 18 do 60 let. Postit se však mohou mladší i starší. Tento den bude v 15.00 hod. 

v kostele ve Valči křížová cesta přenášená online přes novou facebookovou stránku 

farnosti Valeč u Hrotovic. Další přenos by měl být z Velikonoční vigilie v sobotu ve 20.00 

hod. 
 

Obřady a mše můžete i nadále sledovat online přes tento odkaz  MseOnline.cz 
 

I přes všechny těžkosti a obtíže Vám přeji požehnané a radostné svátky Kristova vzkříšení. 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
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